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6.8 การใชงานแผนที่ศักยภาพพลังงานลมโดยสื่อคอมพิวเตอร
6.8.1 การเขียนโปรแกรม

ขอมูลแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมถูกพัฒนาและเขียนโปรแกรมโดยใช HTML เพื่อใหสามารถ
จัดทํ าเปน Home Page และบรรจุลงใน Internet Web Site ได และสามารถเผยแพรในเครือขายอินเทอร
เนต็ไดทันทีนอกจากนั้นยังสามารถใชโปรแกรมประเภทคนหา Browser เชน MS ExplorerTM และ
NetScapeTM อานโปรแกรมได       การพัฒนาและเขียนโปรแกรมใชโปรแกรม MS FrontPageTM เปน
เครื่องมือจัดทํ าและพัฒนาโดยมีโครงสรางของโปรแกรมดังนี้

           รูปที่ 6.45โครงสรางของโปรแกรม

6.8.2 วิธีการใชโปรแกรมแผนที่ศักยภาพพลังงานลม
ใชโปรแกรม MS ExplorerTM เปดไฟลช่ือ main.htm ใน Folder ช่ือ TWM ของแผน CD-ROM

ที่อยูทายเลม   หรือเปดไฟลช่ือ index.htm ใน Root Directory  แลวใชเมาส (Mouse) เลือกโดยคลิกที่
แผนที่ศกัยภาพพลังงานลม  ในหนา Index รูปที่ 6.46   

              รูปที่ 6.46  Index  ของโปรแกรม
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                   เมื่อใชเมาส (Mouse) เลือกแลวโปรแกรมจะเปดหนา Main Page ตามรูปที่ 6.47      ใชเมาส
คลิกเรียกดูขอมูลที่ตองการ ซ่ึงแบงเปน

• กํ าลังและความเร็วลมรวมชวงลมสงบ
• กํ าลังและความเร็วลมไมรวมชวงลมสงบ

                    รูปที่ 6.47 Main Page ของโปรแกรมแผนที่ศักยภาพพลังงานลม

          รูปที่ 6.48 Main Map

Frame 1

Frame 3

Frame 2

ใชเมาส(Mouse)เลือกเดือนหรือ
Annual Average

ใชเมาส(Mouse)เลือกเดือนหรือ
Annual Average
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โดยแตละรายการสามารถเรียกดูขอมูลของเดือนที่ 1-12 หรือเฉลี่ยรายป (Annual Average)        
เมือ่ใชเมาสคลิกเลือกเดือนใดเดือนหนึ่งจะปรากฏ หนา Main  Map ตามรูปที่ 6.48

6.8.2.1 Main Map
ในรูป Main Map จะแสดงแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมทั้งประเทศซึ่งแบงเปน 3 กรอบ (Frame)

แตละกรอบมี Scroll Bar เพือ่เล่ือนรูปขึ้นบนหรือลงลาง และซายไปขวาหรือสลับกันไดโดยอิสระ
โดยแตละกรอบ(Frame)ประกอบดวย

(1) กรอบที่ 1 (Frame 1) จะมรีายชื่อ 76 จังหวัดที่สามารถใชเมาสคลิกเรียกดูแผนที่กํ าลังลม
และความเรว็ลมของแตละจังหวัดได (เมื่อใชเมาสคลิกที่รายช่ือของจังหวัดใดก็จะปรากฏ
รูปแผนทีข่องจังหวัดนั้นตามรูปที่6.49)  ที่ดานบนเหนือรายชื่อจะมีปุมกดพรอมคํ าวา
MAIN PAGE เมื่อใชเมาสคลิกที่ MAIN PAGE จะกลับไปที่รูปที่  6.47

ตัวอยาง ทดลองใชเมาสคลิกที่จังหวัดหนองคายที่กรอบที่ 1 ต ําแหนงซายมือ หรือที่
สัญญลกัษณวงกลมตรงตํ าแหนงจังหวัดหนองคายบนแผนที่ในกรอบที่2 (Frame 2)  จะ
ปรากฏรูปแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมของจังหวัดหนองคายขึ้นตามรูปที่ 6.49

(2) กรอบที่ 2 (Frame 2)  จะแสดงรูปแผนที่ศักยภาพพลังงานลมทั้งประเทศพรอมสัญญลักษณ
วงกลมขนาดเล็กที่แสดงตํ าแหนงของจังหวัดซึ่งเมื่อใชเมาสคลิกที่วงกลมของจังหวัดใดๆ    
จะปรากฏรูปแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมของจังหวัดนั้น เชนเดียวกับ การใชเมาสคลิกที่ช่ือ
ของจังหวัดในกรอบที่ 1 (Frame 1)

(3) กรอบที่ 3 (Frame 3)  จะแสดงตารางระดับกํ าลังลมมาตรฐานซึ่งสามารถเลื่อนระดับกํ าลัง
ลมขึ้น-ลงไดโดยใช Scroll Bar ของกรอบ

6.8.2.2 Province Map
ในรูปที่ 6.49 จะแสดงแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมของจังหวัด แบงเปน 3 กรอบ (Frame)   แตละ

กรอบมี Scroll Bar เพือ่เล่ือนรูปขึ้นบนหรือลงลาง และซายไปขวาหรือสลับกันไดโดยอิสระ โดยแตละ
กรอบ (Frame)ประกอบดวย

(1) กรอบที่ 1 (Frame 1) จะแสดงตารางแผนที่ระดับจังหวัดใหเลือกชนิดของแผนที่รวมชวง
ลมสงบและไมรวมชวงลมสงบ จํ านวน 26 ชอง แตละชองมีหมายเลข 1-12 ซ่ึงหมายถึง
เดือน มกราคม – ธันวาคม และ ANNUAL - เฉลี่ยรายป  และปุมกดพรอมคํ าวา  MAIN
PAGE และ MAIN MAP อยูเหนือตาราง    ถาใชเมาสคลิกที่ MAIN PAGE จะกลับไปรูปที่
6.47  ถาใชเมาสคลิกที่ MAIN MAP จะปรากฏตารางแผนที่รวมทั้งประเทศและปุมกด
พรอมคํ าวา MAIN PAGE และ PROVINCE MAP     ถาใชเมาสคลิกที่เดือนใดในตารางจะ
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ปรากฏรูปแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของเดือนนั้นตามรูปที่ 6.48   ถาใชเมาสคลิกที่
PROVINCE MAP     ตารางแผนที่ระดับจังหวัดจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 รปูที่ 6.49 แผนที่กํ าลังและความเร็วลมของจังหวัดหนองคาย

(2) กรอบที่ 2 (Frame 2)  ถาใชเมาสคลิกที่เดือนใดในตารางแผนที่ระดับจังหวัดจากกรอบที่ 1
จะปรากฏรูปแผนที่ศกัยภาพพลังงานลมระดับจังหวัดของเดือนที่เลือก  และมีตารางแสดง
รายชื่อ อํ าเภอและพิกัด (Lat–Long) แสดงตํ าแหนงที่ตั้ง และระดับกํ าลังลม (ยกเวน
กรุงเทพฯจะแสดงเฉพาะรูปแผนที่ศักยภาพพลังงานลมแตไมแสดงตารางระดับกํ าลังลม
และต ําแหนงพิกัดของเขตตาง ๆ) ในกรอบนี้สามารถเลื่อนภาพขึ้น-ลงไดโดยใช Scroll Bar
ของกรอบ

(3) กรอบที่ 3 (Frame 3) จะแสดงรูปตารางระดับกํ าลังลมมาตรฐาน สามารถเลื่อนระดับกํ าลัง
ลมขึ้น-ลงไดโดยใช Scroll Bar ของกรอบ

  6.8.3 วิธีการใชโปรแกรม E-Book
ใชโปรแกรม MS ExplorerTM เปดไฟลช่ือ report.htm  ใน Folder ช่ือ TWM  หรือ ใชเมาสเลือก

โดยคลิกที่ รายงานฉบับสมบูรณ  ในหนา Index ตามที่แสดงในรูปที่ 6.46       อนึ่งโปรแกรม E-Book
จะทํ างานรวมกับโปรแกรม AdobeAcrobat 4.0 ดงันั้นผูใชตองติดตั้งโปรแกรม AdobeAcrobat

4.0 กอนโปรแกรม E-Book จงึจะทํ างานได     เมื่อใชเมาส (Mouse) เลือกแลวโปรแกรมจะเปดหนา
สารบัญหลัก     หลังจากนั้นใชเมาสคลิกเรียกดูรายงานบทตางๆที่ตองการ

Frame 2

Frame 1

Frame 3


